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Joulun jälkeen tuli lumimyräkkä ja sen jälkeen lumikinoksia 
riitti. Ilo halusi pulkkamäkeen. Hän oli saanut joululahjaksi 
pulkan, kun oli sitä toivonut. Joten lähdimme kaikki joukolla 
lähimmälle kukkulalle, jossa lähiseudun lapset laskettelivat.

– Tuossako meidän kuuluu muka kokea vauhdin hurmaa? 
kysyi Ilo. – Tuo on vauvoja varten.

– Älähän nyt valita, pyysin poikaani. – Emme nimittäin 
voi laskettelurinteillekään mennä, kun niillä ei suvaita kuin 
suksilla menijöitä.

– Ranu. Tuopa menopelisi, niin löydämme paremman rinteen, 
lausahti Ilo veljelleen.

– Voi teidän kanssanne, huokaisin.
No, Ranu järjesti lentoaluksen meille. Ilo kuiskasi hänen 

korvaansa määränpään.
– Ja nyt, avaruuspuvut päälle, Ilo ilmoitti hetken päästä. Käväi-

simme ylemmässä ulottuvuudessa. Sain taas ylleni matkapuvun. 
– Hahaa, nyt ei muuta kuin ulos rinteelle nauttimaan vauhdin 
hurmasta.

– Minä jään alukseen ja seuraan teitä perässä, hymähti 
Tähtituike. – Jos joku teistä putoaa kyydistä, nappaan mukaani.

Olin kerennyt tehdä jo joukon arvauksia, minkälaisille 
laskettelurinteille Ranu oli meidät lennättänyt. Kaikki 
arvaukseni menivät kuitenkin pieleen. Siirryttyämme ulos 
lentoaluksesta totesin meidän seisovan jyrkän lumen-
peittämän vuoren huipulla, jossa tuuli ulvoi ja pyrytti. 
Pakkanen oli kova, muttei purrut, koska suojapuvuissa 
kelpasi pysyä lämpimänä. Puvun suojaava voima ulottui myös 
kasvoihin.

– Onpa upea näköala, äimistelin. – Missä me oikein olemme?
– Himalajan huipulla, nauroi Viiru.
– Mitä? huudahdin.
– Mount Everest, sanoi Ranu. – Täällä on harvemmin suo-

malaisia vieraillut, saati sitten lapsia.
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– Hyvä tavaton, änkytin vilkaisten alas lähimmältä kallion-
kielekkeeltä. – Mutta eihän tästä voi pulkalla laskea.

– Kuka on puhunut pulkasta? hekotti Ilo. Katsahdin häneen 
ja huomasin pojan seisovan jonkinlaisen reen vieressä. Siinä 
minulla oli lisää ihmettelemistä. – Materialisoin meille tällai-
sen, iskä. Tähän mahdumme kaikki neljä istumaan.

Ja siihen me sitten istahdimme, minä taakse, Viiru ja Ranu 
eteeni. Ilo asettui kärkeen ja taputti reen etukulmissa olevia 
jäästä veistettyjä isoja lohikäärmeenpäitä. Ne alkoivat syöstä 
punaista tulta. Ilo pyysi kaikkia pitämään kiinni laidoista.

Reki nytkähti liikkeelle. Siltä erää sai rauhaisa matkustelu 
jäädä. Syöksyimme reellä äkkijyrkkää rinnettä alas, vauhti 
yltyi huimaavaksi. En tiedä, oliko laskeminen enää oikea 
sana kuvaamaan menoamme, se oli pikemminkin putoamista. 
Töksähtelimme lumen peittämille kalliotasanteille, jatkoimme 
kiitämistä rinteeltä toiselle, välillä rotkojenkin yli.

Maisemia ei siinä vauhdissa pystynyt paljoa ihailemaan, 
lähinnä keskityin pitämään kiinni laidoista. Pojat pitivät meteliä 
kiljahdellen äänekkäinä. Töyssyjä, mäiskähdyksiä, pudotuksia 
ja aina välistä lumiryöppyjä kasvoille. Ilo ohjasi rekeä omilla 
konsteillaan siten, ettemme kertaakaan pyörähtäneet nurin.

Kerran ampaisimme suoraan vuoristokiipeilijöiden leirin 
läpi.

– Varo, huusin Ilolle. – Väistä heidän telttaansa.
Ilo melkein onnistuikin väistämään, muttei täysin. Reen 

kulmassa oleva lohikäärmeen pää tempaisi teltan mukaan. 
Sisällä oli istuskellut pari kiipeilijää juomassa kuumaa 
kaakaota. Puolisen tusinaa muuta kiipeilijää seisoi ulkona 
ällistelemässä kiljuvan porukkamme syöksyä leirin läpi. 
Kukaan heistä ei ehtinyt hieroa edes takaraivoaan tai sanoa 
mitään, kun seuraavaksi ohi lensi kiekonmuotoinen ufo. Se 
palasi hetken päästä ja palautti retkeläisten teltan takaisin. 
Sitten alus häipyi taas rinteisiin reen perään. Retkeläiset 
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seisoivat pitkään hiljaisuudessa. Lopulta yksi heistä kumartui 
tutkimaan reen lumeen jättämiä jälkiä varmistuakseen, ettei 
kyseessä ollut jonkin sortin joukkohallusinaatio.

Tällä tavalla sujahti kahdeksan kilometriä vauhdilla, kunnes 
seisahduimme vuoriston juurelle.

– Olipa metkaa, riemuitsi Ilo hypäten reestä alas. – Mitäs 
pidit, iskä?

– Olihan tämä ihan toisenlaista kuin oman lapsuuteni 
pulkkamäessä, myönsin tutisten yhä. – Olisi pitänyt tallentaa 
äskeinen lasku videolle.

– Äkkiähän tässä nousemme taas huipulle, sanoi Viiru.
– Tai voimme jopa löytää tuotakin suurempia laskemis-
paikkoja. Tiedän muutamia planeettoja, joilta löytyy sata kertaa 
mahtavampia vuoristoja.

Sanoin haluavani ensin hengähtää hetken. Tähtituike 
saapui paikalle aluksellaan. Hän liittyi joukkoomme ja totesi 
huvittuneena, että rekipyrähdyksemme oli näyttänyt hänestä 
houkuttelevalta.

– Ehkä minäkin kokeilen seuraavassa laskussa, hän sanoi.
Päätimme kuitenkin talviriehan siltä erää. Jätimme kulku-

välineemme läheisen jakkilauman ihmeteltäväksi. Ranu 
materialisoi sen täyteen maukasta heinää, joten jakit saivat 
varsinaisen herkuttelujuhlan.


